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1. RESUMO 

O presente trabalho descreve a obtenção e a caracterização das 

nanopartículas de PLGA 85:15 incorporadas com (-)-hinoquinina, lignana 

dibenzilbutirolactônica, derivado semissintético obtido pela oxidação da lignana 

dibenzilbutirolactólica (-)-cubebina, pelo método emulsão e evaporação. As 

nanopartículas obtidas foram submetidas à CLAE e MEV para caracterização. 

 
2. INTRODUÇÃO 

A (-)-cubebina, uma lignana dibenzilbutirolactólica (Figura 1), a qual é 

amplamente distribuída no reino vegetal1, vem despertando grande interesse 

nos pesquisadores de diversas áreas, como produtos naturais, química 

medicinal, dentre outros, por causa da grande ocorrência em várias espécies 

de plantas e grande diversidade de atividade biológica2. Um dos seus 

derivados estudados neste trabalho foi a (-)-hinoquinina (Figura 1) com o 

objetivo de incorporar em PLGA 85:15 para verificar seu perfil de liberação. 
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Figura 1.  Estrutura química da (-)-cubebina e (-)-hinoquinina 

 
Nas últimas décadas, numerosos estudos demonstraram que a 

distribuição de um fármaco no organismo pode ser modificada pelo uso de 

vetores medicamentosos coloidais ou partículas poliméricas. Existem vários 

métodos baseados na preparação de nanopartículas, como, a 

nanoprecipitação, baseado numa emulsificação espontânea da fase interna 

orgânica contendo o polímero dissolvido na fase externa aquosa, obtendo 

nanoesferas3. 

 



3. OBJETIVO 

Sintetizar e preparar as nanopartículas de PLGA e incorporar com  

(-)-hinoquinina, bem como caracterizá-las. 

 
4. METODOLOGIA 

Pulverização e maceração em etanol de sementes de P. cubeba para 

obtenção do extrato bruto. 

Partições liquido-liquido para obtenção do fração orgânica rica em 

lignanas. Solubilização em solução hidroalcoólica 9:1 e partições com n-

hexano. 

Cromatografia clássica em coluna para fracionamento da fração 

orgânica e isolamento de (-)-cubebina. Condições: hexano; hexano/acetato de 

etila (9:1) v/v; hexano/acetato de etila (8:2) v/v; hexano/acetato de etila (7:3) 

v/v; hexano/acetato de etila (6:4) v/v e metanol. 

Cromatografia clássica em coluna para purificação do derivado  

(-)-hinoquinina. Condições: hexano puro (200 mL), hexano/acetato de etila 8:2 

(200 mL), hexano/acetato de etila 7:3 (200 mL), hexano/acetato de etila 6:4 

(200 mL), hexano/acetato de etila 1:1 (200 mL) e acetato de etila. 

 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE/HPLC): cromatógrafo 

LC-20AD, com injetor automático Sil-20 A HT, acoplado a um detector UV-VIS 

SPD-M20A, Diode Array (DAD) e coluna analítica da Phenomenex-Gemini C-

18 110 ampere com um gradiente de ACN-H2O (50%)/ACN (100%) com uma 

vazão de 1 mL min-1. A temperatura da coluna foi mantida em 30 °C e o 

volume de injeção de 20 µL. Todos os experimentos foram realizados operando 

o detector de UV em 246 nm. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

1.3 Isolamento e purificação de (-)-cubebina (1) 

Para o isolamento da (1) foram pesadas e secas 1,0 Kg de sementes de Piper 

cubeba importadas da Índia (FAPESP processo No. 01/12006-6) e 

pulverizadas utilizando moinho de facas para posteriormente a obtenção de 

frações e sub-frações. As sub-frações obtidas, ricas em (1), foram submetidas 

a recristalizações, onde gotejou- se o hexano ate turvar o meio, deixando-o em 

repouso por 7 dias, obtendo-se (1) e sobrenadante. O sobrenadante foi 



novamente submetido à recristalização. Em seguida foi realizada a purificação, 

onde se filtrou a (1) cristalizada com metanol gelado sucessivas vezes e foi 

submetida à análise do grau de pureza em CLAE (cromatografia líquida de alta 

eficiência) e posteriormente submetida para caracterização em RMN de 1H e 
13C. Obtendo-se um sólido branco com rendimento de 70%. [α]D

26 –8.12° (c 

0.46, CHCl3). 

(-)-Cubebina (1): 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) 6.72 (2H, brs, H-2’, H-6’), 6.71 

(1H, s, H-5), 6.67 (1H, d, J = 8.0, H-5’), 6.61 (1H, s, H-2),6.58 (1H, d, J = 8.0, H-

6), 5.91 (4H, d, J = 3.4, 2x OCH2O), 5.21 (1 H, t, J = 3.4, H-9’), 4.08 (1H, brt, J = 

8.0, H-9a), 3.56 (1H, brt, J = 8.0, H-9b), 2.77-2.73 (2H, m, H-7’a), 2.60-2.56 

(1H, m, H-7b), 2.45-2.39 (2H, m, H-7a, H-7b), 2.16-2.11 (1H, m, H-8), 1.99 (1H, 

m, H-8’), 1.66 (1H, m, OH); 13 C NMR (CDCl3, 125 MHz): C1 (134.2); C2 

(109.3); C3 (147.9); C4 (146.1); C5 (108.5); C6 (121.7); C7a (39.7); C8 (46.3); 

C9a (72.6); C1´ (133.7); C2´ (108.5); C3´ (147.9); C4´ (146.1); C5´ (108.4); C6´ 

(122.1); C7´a (38.8); C8´ (52.4); C9´ (103.7); OCH2O (101.2). 

3 Obtenção dos Derivados 

3.1. (-)- hinoquinina (2) 

 

Esquema 1 

Em um balão de 100 mL adicionou-se 1g de (1) e 2,17g de PCC (piridina 

clorocromato) em 27 mL de diclorometano.  A mistura foi mantida sob agitação 

em atmosfera de N2 durante 2 horas. Em seguida, a mistura foi rotaevaporada 

e submetida à cromatografia em coluna filtrante, empacotada com sílica gel 60 

como fase estacionária, sequencialmente, cinco fases móveis: hexano/acetato 

de etila (9:1) v/v; hexano/acetato de etila (8:2) v/v; hexano/acetato de etila (7:3) 

v/v; hexano/acetato de etila (6:4) v/v e acetato de etila, acompanhados por 

CCDC (cromatografia em camada delgada comparativa). Obteve-se um óleo 

puro com 98% de rendimento e [α]D
26 –123,33 (c 0,0057, CHCl3). 



(-)-hinokinin (2):  1H NMR (CDCl3, 500 MHz)  6.73 (1H, d, J = 8.0, H-2’), 6.70 

(1H, d, J = 8.0, H-6’), 6.63 (1H, s, H-5), 6.46 (2H, ls, H-2, H-6), 6.60 (1H,d, J = 

8.0, H-5’), 5.94 (4H, sl, 2x OCH2O), 3.88 (1H, brt, J = 7.5, H-9b), 4.13 (1H, brt, J 

= 7.5, H-9a), 2.99 (1H, dd,  J =14; 4.8, H-7’a), 2.85 (1H, dd, J =14.0, 7.3, H-7’b), 

2.59-2.44 (4H, m, H-7a ,H-b, H-8, H-8’); 13C NMR (CDCl3, 125 MHz): C1 

(131.8); C2 (109.2); C3 (146.8); C4 (148.2); C5 (108.6); C6 (121.9); C7a (38.7); 

C8 (41.7); C9a (71.4); C1´ (132.1); C2´ (108.6); C3´ (146.7); C4´ (148.2); C5´ 

(109.8); C6´ (122.6); C7´a (35.2); C8´ (46.8); C9´ (178.7); OCH2O (101.3); HR 

ESIMS m/z 355.1316 [M + H]+.  

5.3.1 Quantificação da (-)-hinoquinina  

 O conteúdo de (-)-hinoquinina no sistema coloidal foi determinado por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). As análises cromatográficas 

foram realizadas no modo de eluição gradiente. A fase móvel consiste em um 

gradiente de ACN-H2O (50%)/ACN (100%) com uma vazão de 1 mL min-1. A 

temperatura da coluna foi mantida em 30 °C e o volume de injeção de 20 µL. 

Todos os experimentos foram realizados operando o detector de UV em 246 

nm. 

5.3.2 Preparo das amostras padrões 

 Uma solução estoque de 1,00 mg/mL de (-)-hinoquinina foi preparada 

dissolvendo 2,5 mg do composto em acetonitrila num balão volumétrico de 25,0 

mL. A solução de trabalho (20 µg/mL) foi obtida após diluição da solução 

estoque. Sete soluções padrões (1,00; 2,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0 e 20,0 µg/mL) 

foram preparadas diluindo a solução de trabalho com quantidades exatas de 

acetonitrila (n = 3). As soluções padrões foram utilizadas para: construção da 

curva de calibração, estabelecer a faixa linear de trabalho e determinar os 

limites de quantificação (LQ) e de detecção (LD) do método analítico. De modo 

similar, três outras soluções de validação (1,2; 10,0 e 18,0 µg/mL) foram 

preparadas (n = 5) e analisadas. A linearidade foi determinada pelo cálculo da 

regressão linear pelo método dos mínimos quadrados após construção do 

gráfico da área do sinal analítico de todas as soluções padrão versus a 

concentração individual de cada uma. A linearidade também foi avaliada 

analisando o fator de resposta, isto é, dividindo a área da banda cromatográfica 

pela concentração individual de cada solução padrão. 



5.3.3 Incorporação da (-)-hinoquinina em nanopartíc ulas de PLGA 85:15 

pelo método de emulsão e evaporação  

A (-)-hinoquinina foi incorporada em nanopartículas de PLGA pelo 

método de emulsão e evaporação. Para isso, a fase orgânica (PLGA e  

(-)-hinoquinina solubilizados em acetona) foi gotejada na fase aquosa (Pluronic 

solubilizado em água Mili-Q) sob agitação utilizando ultraturrax 13.000 RPM por 

10 minutos e em repouso durante 30 minutos. Após este período, o solvente 

orgânico e a parte da fase aquosa foram removidos sob pressão reduzida. 

6. RESULTADOS  

6.1 Obtenção do derivado (-)-hinoquinina 

A (-)-cubebina foi oxidada a (-)-hinoquinina utilizando-se PCC, um 

agente oxidante seletivo para converter álcool secundário em cetonas. A 

reação processou-se em atmosfera inerte livre de água e ao abrigo da luz.  

Após 12 horas de reação o produto obtido foi um óleo de coloração amarelo 

clara. O produto foi purificado fornecendo 1,3 g de (-)-hinoquinina. 

As reações forneceram os produtos esperados, os quais serão 

analisados por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência. Os produtos obtidos 

serão submetidos às análises espectrométricas, para confirmação de suas 

respectivas estruturas. 

6.2 Incorporação da (-)-hinoquinina 

A técnica de preparo de nanopartículas em suspensão coloidal foi 

avaliada preparando amostras com algumas variáveis. A técnica de 

nanoprecipitação se mostrou satisfatória para o preparo de nanopartículas 

Figura 2). Após adicionar a fase orgânica sobre a fase aquosa, todas as 

formulações se tornaram opacas como leite que resulta da reflexão de luz pela 

formação de nanopartículas. 

 

Figura 2.  Representação esquemática do método de nanoemulsão 



A técnica de nanoemulsão pode-se dizer que foi simples de ser 

executado e facilmente reprodutível, além de ser aplicável a muitos polímeros.  

6.3 Seletividade analítica e linearidade 

A seletividade do método foi avaliada comparando cromatogramas de 

amostras de nanopartículas preparadas contendo (-)-hinoquinina com relação à 

nanopartículas isentas de (-)-hinoquinina denominadas brancos.  

A curva de calibração foi linear em toda extensão investigada, de 5,00 a 

100,0 µg mL-1, mostrando serem os resultados diretamente proporcionais a 

concentração. A linearidade foi determinada em triplicata pela avaliação visual 

da curva de calibração externa (Figura 11) e pelos cálculos da equação de 

regressão (A = a.x±b) e do coeficiente de correlação (r2) usando o método dos 

mínimos quadrados sendo: 

A = 78,709(±0,0566). x – 9,246(±3,184); r2 = 0.9998 

Onde A é a área da banda cromatográfica, x a concentração da amostra 

investigada, e a e b os coeficientes angular e de intercepto, respectivamente. 

Os valores do Desvio Padrão dos coeficientes a e b estão indicados em 

parênteses. O valor do coeficiente de correlação (r2) de 0,9998 indica uma boa 

linearidade para a faixa de trabalho proposta.  

 

Figura 3. Curva padrão da (-)-hinoquinina  
 
 

A metodologia utilizada proporcionou a formações de nanopartículas 
homogêneas e esféricas. No perfil de liberação observou-se que, 
provavelmente, fragmentos do polímero hidrolisado (PLGA), são difundidos 
para o meio de solução tampão os quais foram analisados em espectros de 
absorção na região do UV-Vis 



 

 
Figura 4. Imagens de MEV-FEG da(-)-hinoquinina incorporada em PLGA 
85:15. 
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